
الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

سهامابراهيم باسم حمودطرطوس18651

غانااحمد محمود حسنطرطوس25992

و سمير الخوريطرطوس37572 سهيراسبير

يرسىالبتول طالب شحودطرطوس410080

اماثلاليسار عبد هللا محمدطرطوس510084

ابتساماليسار علي عليالالذقية618160

ه انور محمدطرطوس710627 هالامير

ي عيىس حبيبطرطوس810791 سهامانج 

لميسايمان قيس طرفهطرطوس910485

غادةإنانا تيسير عليطرطوس1011950

امينهأحمد محمد رمضانطرطوس116229

ليناأسامة عادل ديبطرطوس126361

لينهأالء محمد عيدطرطوس1310078

مىهأنس هاشم نرصطرطوس145793

نىهآية ايمن عباسطرطوس1510878

ايهابآية طارق جراحطرطوس1610098

فداءآيه عابد يونسطرطوس1713835

سوسنبتول محمود ملحمطرطوس1813408

هناديبراءة لؤي صقرطرطوس1910554

هدىبشار كمال عيىسطرطوس205124

رانياتوفيق محمد السيد احمدطرطوس215019

أناسجاد تميم عبدوطرطوس228312

مريمجمانه عبدهللا العبدهللاطرطوس2311746

هويداجنا رشاد المقدمطرطوس2410493

عبيرجنان زكريا المغربلطرطوس2514774

عائدهجنان سيف الدين منصورطرطوس2613345

أحالمجنى حمزه المعلمطرطوس2713869

هالجوى حسان عمرانطرطوس2810635

ى فادي البائعطرطوس2911212 آمارهحنير

ى محمود احمدطرطوس3010123 رجاءحنير

ربيعهحيدره عصام عليالالذقية3110071

فاتنحيدره هشام غانمطرطوس326463

زليخاخرصى زين الدين عيىسطرطوس335316

فاطمهخرصى عصام اسماعيلطرطوس347828

سمرديانا سليمان ابراهيمحماة3526529

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة طرطوس- أسماء الناجحي 

4 من 1صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة طرطوس- أسماء الناجحي 

حنانديانا غسان هنديطرطوس3613916

سوسندينا مدين محمودطرطوس3711415

بثينهديندار سلمان رحالطرطوس3815018

هندراما عبد الوهاب معازطرطوس3910130

سناءرانيا منذر هوالطرطوس4011632

لميسرزان يجي عبودطرطوس4110324

وهيبهرغد بشار غانمطرطوس4213818

مهديهرغد حسن يونسطرطوس4310430

رؤىرنا محمد عمرانطرطوس4410799

هدىرهام يارس محمودطرطوس4510328

فائزهروان محمود محمدطرطوس4610582

يرسىريتا محمد حسنطرطوس4711830

نبالريم أحمد شعارطرطوس4814129

اخالصريم بدر شبليطرطوس4911832

يطرطوس5010709
سميهريم سامي سورين 

روباريم علي نرصطرطوس5110904

تغريدريم مازن شماطرطوس5210441

ايمانريم يارس شحادهطرطوس5310585

نازهراء نزار العليطرطوس5410508 مير

عبيرزينب احمد عليطرطوس5511836

ىطرطوس5610151 ديانازينب حمزه حسير

صباحزينب نارص ونوسطرطوس5711364

سعادزينه نزار العليطرطوس5813359

ي العسافطرطوس5912048
ى
ى صاف مياسهسابير

ى الحايكطرطوس6011839 فتسارة حسير مير

ىسديل مؤيد خرماطرطوس6111841 لوجير

سوزانسوزار علي جديدطرطوس6210034

سمرسوسن عبد الكريم نيعوطرطوس6311958

وئام ابراهيمسوسن وسام بلولاإلمارات6440210132

هنادي ونوسشهاب أيمن ادريساإلمارات6560060710

يرسىصبا عاطف سلومطرطوس6614605

جميلهصبا محمود تيشوريطرطوس6711180

يمناعفراء فؤاد حسنطرطوس6813581

ابتسامعفراء محسن حمدانطرطوس6911855

يرسىعلي آصف اسماعيلطرطوس708766

4 من 2صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة طرطوس- أسماء الناجحي 

زكيهعلي جالل الدين عروسطرطوس718334

علي حسن احمدطرطوس729449
منى

ربابعلي حسن الحسكيطرطوس735499

اسماءعلي حماد عليطرطوس748285

اكتمالعلي محمد احمدطرطوس756587

اكتمالعلي محمد فاضلطرطوس768338

ناهيهعلي محمد وسوفطرطوس7729

فاطمهعلي محمود سلمانطرطوس785500

ملكهعلي هيثم احمدطرطوس798615

ى احمدطرطوس809471 سىهغدير حسير

رابعهغدير محمد يونسطرطوس817739

هندغنى حسان حسنطرطوس8210183

مديحهغنى زهير ونوسطرطوس8312621

منالفاتن نزير موىسطرطوس8410282

نيلوفرفاطمه كريم السيدطرطوس8510600

سنيهفرح انور خضورطرطوس8610913

ىطرطوس8713888 عبيرفرح حيدر حسير

سلوى سمعانكريستينا وليد داودطرطوس8813700

هالرا علي سليمانطرطوس8910957 امير

ختامالنا عبد الباسط اسماعيلطرطوس9010821

 علي درويشطرطوس9113262
ى سج لجير

دارينلودي علي رحالطرطوس9212806

رانياماري عيىس حدادطرطوس9313637

نىهماريا مروان سلومطرطوس9410204

اميمهماريه قصي احمدطرطوس9510831

ريمامازن طارق بجودطرطوس966388

مونامحمد حسن عليطرطوس977656

ضجمحمد علي رحالطرطوس986607

عزهمرام عماد الدين عليطرطوس9915042

فاديامرام نعيم مكيةطرطوس10011442

ايناسمرح خليل اسماعيلطرطوس10113894

ثراءمنار عماد نرصطرطوس10213962

احالممنى مفيد ونوسطرطوس10312091

همي غسان يوسفطرطوس10413855 سمير

غيداءميار توفيق حمدطرطوس10511881

4 من 3صفحة 



الجمهورية العربية السورية

      وزارة التعليم العالي

يمصدر الشهادةرقم االكتتابتسلسل
اسم األماالسم الثالث 

ي مسابقة كلية الهندسة المعمارية 
ن
ن ف جامعة طرطوس- أسماء الناجحي 

ا محمد ديبطرطوس10613145 همير امير

اي مؤيد ابراهيمحماة10725753 مىهمير

نا يوسف نارصطرطوس10810836 سناءمير

ريمميس حيدر نرصطرطوس10910535

ىطرطوس11010386 ثناءنرسين محمد شاهير

نرسيننوال حسام الدين الرباططرطوس11110616

افتكارنور سالم عمارطرطوس11211891

نجودنور يارس عمومطرطوس11315053

منالنورا ايلي لولوطرطوس11413201

لبنىنورهان دريد يوسفطرطوس11514342

ى عماد الشيخطرطوس11614976 غنوهنيفير

فاطمههادي يارس صقرطرطوس1175771

امينههبه ابراهيم ابراهيمطرطوس11814343

اقدسهبه سهيل سليمانطرطوس11910236

يطرطوس12010238
ى
فاديههبه محمد نيصاف

جميلههبه محمود تيشوريطرطوس12111184

أمالهديل محمود الموعيطرطوس12213607

هيامهزار غياث مرينطرطوس12311453

ى يونسطرطوس12410071 وسامهزار ياسير

عبيرهال عبير محمد شاحوططرطوس12510289

مراميارا خليل خضورطرطوس12610477

ى عدنان جنيديطرطوس12710543 بيناياسمير

ى مرهجطرطوس1288300 مناليحنر حسير

رنايوسف بسام محمدطرطوس1296458

يرسىيوشع علي حيدرطرطوس1306654

وزير التعليم العالي

الدكتور بسام إبراهيم

4 من 4صفحة 


